
UCHWAŁA NR XLII/810/14 
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 24 lutego 2014 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie.  

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 
W uchwale Nr XXIX/549/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 

roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu  

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zmienionej uchwałą Nr XXXVI/721/13 z dnia 22 lipca 

2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 10 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 10 
 

WSN prowadzi następujące przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy: 

1. Szpital – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

szpitalne, 

2. Zakład Psychiatryczny, Leczenia UzaleŜnień i Rehabilitacji – dla świadczeń zdrowotnych 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niŜ szpitalne, 

3. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 

4. Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego – dla świadczeń zdrowotnych w rodzaju  

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.”  

 

2) w § 11 statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 

„6. Schemat organizacyjny przedstawia załącznik do Statutu.” 

 

 

3) Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do statutu otrzymuje brzmienie jak  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XLII/810/14 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 24 lutego 2014 roku 
 

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie.  
 

 

 Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 

nadaje podmiot tworzący.  

 Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyŜej cytowanej ustawy,               

w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie jest podmiot lub 

organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do utworzenia wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są takŜe SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą  

o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa. 

 W związku z powyŜszym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania 

statutu, a takŜe do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami.  

W załączniku do statutu, którym jest struktura organizacyjna zmianie ulega nazwa 

pracowni EKG i EEG na Pracownię Elektrofizjologii i USG. Wynika ona z rozszerzenia 

działalności pracowni o diagnostykę dopplerowską w obszarze: poradni leczenia 

neurologicznego oraz poradni neurologicznej (ambulatoryjna opieka specjalistyczna).  

W Pracowni Elektrofizjologii i USG wykonywane będą badania elektrokardiograficzne, 

elektroencefalograficzne i dopplerowskie.  

Ponadto wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana związana jest błędnym zapisem 

„WSZ” w uchwale nr XXIX/549/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

17 grudnia 2012 roku.  

Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


